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oMais um 15 de outubro passou. Nossas esco-

las são decoradas, lembrancinhas são compradas, 
cafés, almoços ou jantares especiais são feitos. 
Tudo para homenagear aqueles(as) que fazem a 
educação acontecer.

Ou muito verniz para tentar dar uma aparên-
cia melhor, mais “ajeitadinha” a uma profissão 
que nunca foi devidamente valorizada e reconhe-
cida como primordial tanto pelos governantes 
quanto pela sociedade.

Ah! Na pandemia, fomos exaltados(as) em al-
guns momentos por pais e mães que tiveram que 
assumir mais de perto a educação de seus filhos. 
Lembram quantas postagens de enaltecimento e 
agradecimentos nas redes sociais? Mas, se o pro-
fessorado  resolve ir às ruas, paralisar um ou mais 
dias de aula por melhores condições de trabalho, 
a revolta e as críticas chegam com a rapidez da luz.

Quem nunca ouviu comentários de que temos 
muitos dias de férias no ano? Que emendamos fe-
riados? E outras situações que só depreciam nos-
so trabalho? Pois é! 

Então por que se comemora essa data? Vo-
cê sabe como ela surgiu?

A história nos leva lá para o século XIX, quan-
do Dom Pedro I criou uma lei imperial, em 15 de 
outubro de 1827, sobre o ensino elementar no 
Brasil: a chamada Escola das Primeiras Letras.

Por essa lei, todas as cidades do novo país de-
veriam ter escolas de ensino básico, com grade de 
disciplinas e professores assalariados. Mas, a lei 
não foi cumprida como deveria.

Só em 1947, professores de São Paulo, tendo 
Salomão Becker à frente, resolveram resgatar es-
sa data e organizaram um dia de parada das au-
las, com comemorações e planejamento para o 
próximo ano letivo.

15 de Outubro: muito verniz, 
pouca valorização
Apesar das comemorações, pouco ou nada se fala em condições dignas de trabalho, 
remuneração salarial, formação, carreira, capacitação e demais pautas

A repercussão na comunidade foi tamanha 
que, no ano seguinte, o estado de São Paulo oficia-
lizou a data de 15 de outubro como feriado escolar. 
Na sequência, Santa Catarina fez a mesma coisa.

Já nacionalmente, foi somente em 1963, por 
um Decreto Federal (52.682/63) que a data tornou-
-se feriado escolar nacional sancionado pelo en-
tão presidente João Goulart, o Jango: vejamos o 
Artigo 3º: “Para comemorar condignamente o dia 
do professor, aos estabelecimentos de ensino fa-
rão promover solenidades, em que se enalteça a 
função do mestre na sociedade moderna, fazendo 
participar os alunos e as famílias”. (grifos nossos)

Décadas se passaram e a data permanece em 
pé, acontecendo as tradicionais comemorações, 
mas pouco ou nada se fala em condições dignas de 
trabalho, remuneração salarial, formação, carreira, 
capacitação e demais pautas pelas quais os docentes 
deste país insistem e insistirão sempre em defender. 

Não adianta nos oferecerem maçãs se elas 
estiverem apodrecidas. 

Por Cláudia Gruber, secretária executiva de Comunicação da 
APP-Sindicato.

Kit gay, mamadeira 
de piroca, banheiro 
unissex... POR QUE 
a escola é sempre 
alvo de mentiras e 
invenções absurdas?  

Antes de dar parabéns, 
pense em como 
você pode ajudar 
a restabelecer a 
verdade e combater 
a perseguição. Como 
você pode ampliar 
a voz de quem pede 
melhores condições de 
trabalho, investimento 
nas escolas e salário 
decente.Respeito é a 
melhor homenagem!

Já chega a 50 o número de empresas de-
nunciadas por assédio eleitoral ao Ministério 
Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR). Na 
semana passada publicamos matéria infor-
mando que o Paraná tinha o maior número de 
denúncias do Brasil naquele momento, com 
29 casos. De lá para cá o número de empresas 
denunciadas aumentou 72,4%.

O crescimento pode ser atribuído pelo me-
nos em parte à disponibilização pelo MPT-PR 
de um canal em que a identidade do denun-
ciante é totalmente protegida. 

A denúncia pode ser feita via internet no 
site ou aplicativo e via telefone a partir dos 
números 41 3304 9000, 41 3304 9001 e 41 
3304-9009.

O assédio eleitoral é crime e ocorre quan-
do um empregador atua para coagir, ameaçar 
ou prometer benefícios para que alguém vote 
ou deixe de votar em determinado candida-
to. O MPT alerta que o assédio eleitoral pode 
ocorrer também no serviço público.

Neste mês de outubro o MPT-PR firmou 
um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com 
a empresa Cerâmica Santa Inez, de Pruden-
tópolis/PR, para coibir o assédio eleitoral a 
seus empregados. Depois de denunciada, a 
direção da Cerâmica Santa Inez se compro-
meteu a não adotar conduta visando a coa-
gir, intimidar ou influenciar o voto de seus 
trabalhadores. A empresa se comprometeu 
a publicar nota de retratação pelos atos de 
coação eleitoral e de ameaça de dispensa por 
orientação política.

Também em outubro, o MPT propôs 
Ação Civil Pública contra a Concrevali – 
Concreto do Vale do Ivaí, que se recusou a 
assinar TAC após denúncia de assédio elei-
toral. Na ação, o MPT pede que a empresa 
não ameace, constranja ou oriente pessoas 
com quem tenha relação de trabalho a vo-
tar em determinado candidato. O MPT-PR 
requer o pagamento de indenização por 
danos morais coletivos, no valor de R$ 50 
mil, que serão destinados ao financiamen-
to de campanhas e projetos de interesse da 
coletividade de trabalhadores.

Paraná: número 
de empresas 
denunciadas por 
assédio eleitoral 
aumenta 72% em 
uma semana


